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ที่มาและความหมายของสุภาษิต คำ พังเพย และสำ นวน 

 คนไทยมีนิสัยเจ้าบทเจ้ากลอน ช่างคิด ช่างสังเกต สามารถหยิบยกเรื่องที่เกิดขึ้นและมีอยู่ ในธรรมชาติ 

หรอืในชวีติประจำ วนั มาเรยีบเรยีงเปน็ถอ้ยคำ ทีค่ลอ้งจองสละสลวย คมคาย แลว้ใชพ้ดูเพือ่เตอืนสต ิสัง่สอน 

แฝงข้อคิดต่าง ๆ  หรือเสียดสีประชดประชัน เช่น น้ำ ขึ้นให้รีบตัก ฝนทั่งให้เป็นเข็ม น้ำ กลิ้งบนใบบอน วัวหาย

ล้อมคอก เหยียบขี้ ไก่ไม่ฝ่อ สันหลังยาว ฯลฯ จึงเป็นที่มาของสำ นวนไทย ที่มี ใช้ตั้งแต่โบราณจนถึงทุกวันน้ี

สุภาษิต คือ ถ้อยคำ ที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านาน และมีความหมายเป็นคติสอนใจ เช่น อดเปรี้ยวไว้กินหวาน, 

ทำ ดีได้ดี ทำ ชั่วได้ชั่ว, รักวัวให้ผูก รักลูกให้ตี 

คำ พงัเพย คอื ถอ้ยคำ เปรยีบเปรยหรอืคำ อปุมาทีเ่รยีบเรยีงอยา่งกระชบั เฉยีบคม มคีวามคลอ้งจอง และแฝง 

ข้อคิดเอาไว้ เช่น รักดีหามจั่ว รักชั่วหามเสา, น้ำ มาปลากินมด น้ำ ลดมดกินปลา, เกลียดตัวกินไข่ เกลียด

ปลาไหลกินน้ำ แกง

สำ นวน คือ ถ้อยคำ ที่มีมาแต่โบราณหรือเกิดขึ้นใหม่จากกลุ่มคนหนึ่ง ๆ มักมีความหมายไม่ตรงตามตัว  

หรือมีความหมายอื่นแฝงอยู่ เช่น น้ำ ลดตอผุด, เขียนเสือให้วัวกลัว, น้ำ ท่วมหลังเป็ด, สาดโคลน 



ที่มาและความหมายของราชาศัพท์

 ประเทศไทยมีอารยธรรมความเจริญมายาวนานกว่า 700 ปี นับต้ังแต่สมัยสุโขทัย จนถึงสมัย

รัตนโกสินทร์ โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขของประเทศมาโดยตลอด ทั้งนี ้ตลอดระยะเวลาที่

ผ ่านมา พระมหากษัตริย์ไทยทรงปกครองและท�านบุ�ารุงประเทศให้เจริญรุ่งเรือง ทรงน�าพาประเทศให้พ้น

จากอริราชศัตร ูเพือ่ให้ราษฎรได้ ใช้ชีวิตอยูอ่ย่างร่มเยน็เป็นสขุ คนไทยทกุคน 

จึงส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมท้ังอยากแสดงความจงรักภักดี

และเทิดทูนองค์พระประมุข ให้สูงกว่าบุคคลอื่น ๆ ในชาติ

จึงมีการคิดประดิษฐ์ถ้อยค�าอันไพเราะงดงาม ส�าหรับใช้แก่พระมหา

กษัตริย์และพระบรมวงศานวุงศ์ เพือ่เฉลมิพระเกยีรตพิระมหากษตัริย์ ในฐานะ

พระประมุขของประเทศ เรียกว่า ราชาศัพท์ เช่น พระกร พระชงฆ์ พระราชทาน 

เสด็จพระราชด�าเนนิ ฉลองพระบาท ซึ่งเป็นถ้อยค�าที่สังคมไทยใช้เป็นแบบแผน 

และพัฒนาสืบต่อมาจนเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาติ นับตั้งแต่อดีต

จนถึงปัจจุบัน



8

คนที่มีความรู้หรือประสบการณ์น้อย แต่คิดหรือเข้าใจไปเองว่าตนมีความรู้มาก

ตัวอย่าง ทำาเป็นอวดรู� ที่แท�ก็กบในกะลาครอบ 
ที่มา กบที่ถูกกะลาครอบไว� ย�อมไม�รู�ว�าโลกภายนอกกะลากว�างใหญ�ไพศาลแค�ไหน เพราะเคยชินกับพื้นที ่
 แคบ ๆ ภายในกะลาเท�านั้น 

กบในกะลาครอบ, กบในกะลา



9

คนที่มีอาการตื่นตกใจไปก่อน โดยไม่ทันคิดพิจารณาให้รอบคอบ

ตัวอย่าง อย�าเพิ่งเป็นกระต�ายตื่นตูม เรื่องอาจไม�ร�ายแรงอย�างที่เธอคิด 
ที่มา มาจากนิทานชาดก กระต�ายตัวหนึ่งตกใจตื่นเพราะเสียงดัง มันคิดว�าเป็นเสียงแผ�นดินถล�มจึงวิ่งหนี
 สุดชีวิต ทั้งที่ความจริงคือเสียงผลไม�ร�วงลงพื้นเท�านั้น 

กระต่ายตื่นตูม
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คนต่ำ ต้อยด้อยเกียรติ เมื่อไปอยู่ท่ามกลางคนสูงศักดิ์ ย่อมถูกดูหมิ่นเหยียดหยาม

ตัวอย่าง ในงานเลี้ยงเมื่อคืนฉันเหมือนกาในฝูงหงส์ เพราะทั้งงานมีแต่พวกเศรษฐีและคนมีชื่อเสียงทั้งนั้น 
ที่มา หงส์มีขนสีขาวทั้งตัวและสง่างาม จึงเปรียบได้กับคนชนชั้นสูง เมื่อมีกาตัวดำาเข้าไปอยู่ท่ามกลาง
 ฝูงหงส์ ย่อมดูไม่เข้าพวกกัน เหมือนกับคนตำ่าต้อยที่ไปอยู่ท่ามกลางคนสูงศักดิ์ 

กาในฝูงหงส์
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พอได้ดีหรือร่ำ รวยขึ้นมาก็เย่อหยิ่งจองหอง ลืมตัวลืมฐานะเดิมของตน

ตัวอย่าง ตอนยังยากจน เขาเป็นคนอ�อนน�อมถ�อมตน แต�เดี๋ยวนี้กลายเป็นพวกกิ้งก�าได�ทองไปแล�ว 
ที่มา มาจากมโหสถชาดก กิ้งก�าหยิ่งผยองเมื่อมีคนเอาทองไปผูกคอให� สุดท�ายมันก็ถูกริบทองกลับคืน
 และไม�เป็นที่โปรดปรานของพระราชาอีกต�อไป 

กิ้งก่าได้ทอง



12

เคยทำ บุญร่วมกันมาแต่ชาติก่อน จึงได้มาพบเจอและอยู่ร่วมกันอีกในชาติน้ี

ตัวอย่าง เธอกับเขาคงเคยเก็บดอกไม�ร�วมต�น จึงได�มารักและแต�งงานกันในวันนี้ 
ที่มา คนไทยมีความเชื่อว�า การที่ชายหญิงมาเป็นคู�ครองกันในชาตินี้ แสดงว�าชาติก�อนเคยใส�บาตรพระ
 ด�วยกัน หรือเก็บดอกไม�จากต�นไม�ต�นเดียวกัน

เก็บดอกไม้ร่วมต้น, เด็ดดอกไม้ร่วมต้น
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คนจะงามและดูดีได้เพราะการเสริมแต่งตัวเอง 

ตัวอย่าง เธอต�องรู�จักแต�งตัวบ�าง ไก�งามเพราะขน คนงามเพราะแต�งนะ 
ที่มา ไก�สวยเพราะมีขนมันเงาปกคลุมร�างกาย เช�นเดียวกับคน ที่ต�องรู�จักแต�งหน�า แต�งตัว จึงจะดูดี
 ดูงดงามขึ้น 

ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง






